Posiedzenie Prezydium ZG PZF (nr 26), Warszawa, 2010.02.13
Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w Biurze ZG PZF, Al. 3 Maja 12.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. Henryk Białek – Prezes
Honorowy PZF, kol. Bronisław Rejnowski – Redaktor Filatelisty, kol. Jan Kruszyński – Redaktor BI PZF,
kol. Jerzy Gruszczyński – Przewodniczący GKS, kol. Zygmunt Janik – Przewodniczący Komisji
Odznaczeń i WyróŜnień, kol. Wojciech Kuropieska – Zespół ds. lokalu ZG PZF.
Przed przystąpieniem do obrad Prezes poinformował o śmierci w końcu roku 2009 Członka
Honorowego PZF kol. Bogusława Olechnowskiego oraz kol. Anny Kozłowskiej z Turku. Zebrani chwilą
milczenia uczcili pamięć zmarłych.
Posiedzenie poświęcone było głównie piśmiennictwu filatelistycznemu.
Redaktor Naczelny Filatelisty, kol. B. Rejnowski przedstawił następujące załoŜenia pracy na rok
2010:
Ogólne załoŜenia programowe redakcji miesięcznika ZG PZF „FILATELISTA”
● Utrzymanie dotychczasowej linii programowej pisma z pewnymi modyfikacjami, a
mianowicie:
– nawiązanie współpracy z nowymi autorami, co powinno zaowocować pojawieniem się problematyki
dotychczas pomijanej,
– zwiększenie liczby krótkich artykułów z róŜnych dziedzin filatelistyki, kosztem długich opracowań.
● Utrzymanie stałych działów, jak:
–
nowości polskie
–
nowości zagraniczne - w większym stopniu, jak ostatnio
–
czytelnicy piszą
–
aukcje zagraniczne
–
z Ŝycia PZF
–
cykl Ryszarda Prange
–
rubryka Janika i in.
● Problematyka rocznicowa roku 2010:
–
150-lecie pierwszego znaczka polskiego
–
Rok Fryderyka Chopina
–
Vancouver 2010
–
60-lecie PZF
–
dyskusja o projekcie nowego statutu PZF
–
inne artykuły na czasie.
● Zwrócenie większej uwagi na zaniedbane działy polskiej filatelistyki:
–
współczesne frankatury mechaniczne
–
inne sposoby dokumentowania opłat pocztowych
● Wysokości nakładu moŜna by zmniejszyć o 50 egz. – do 1250 egz. albo zachęcić Zarządy
Okręgów do zamawianie większej liczby numerów.
● Napływ nowych tekstów jest stały lecz nie zawsze - wg oceny redakcji, na odpowiednim
poziomie, zwykle wymagających opracowania redakcyjnego i ponownej autoryzacji.. Pewien zapas
istnieje, gdyŜ inaczej nie wyobraŜam sobie, aby moŜna funkcjonować.
● Współpraca z drukarnią układa się w zasadzie dobrze. Terminy są przestrzegane. Niestety zdarzają się przypadki źle dobranych kolorów niektórych ilustracji, na co zwracamy uwagę. Pewne
imperfekcje występują w dzieleniu wyrazów, ale na to redakcja nie ma wpływu.
W dyskusji zwrócono uwagę, Ŝe w związku ze spadkiem zamówień naleŜy zmniejszyć nakład kolejnych
numerów miesięcznika.
Redaktor Naczelny HBBF – kol. Władysław Farbotko przedstawił następujące załoŜenia pracy na rok
2010:
Aktualnie dobiegają końca prace związane z przygotowaniem do druku numeru HBBF za drugie
półrocze 2009 roku. Numer jest opóźniony, ze względu na ciągnące się aŜ do grudnia ub. roku prace

związane z drukiem i wysyłką poprzedniego numeru (jeszcze w firmie ADAR w Płocku). Współpraca z
obecną drukarnią w Warszawie przebiega bardzo dobrze i bez Ŝadnych zakłóceń. Numer powinien być
ukończony jeszcze w tym miesiącu. Nakład (250 egz.) i rozprowadzanie takie same jak numeru 1/2 z
ub. roku. Materiały do numeru za pierwsze półrocze br. są juŜ gromadzone, ale najwaŜniejsze będą
materiały z majowej sesji PAF w Ciechocinku. Poza tym liczymy, iŜ ukazanie się obecnie wykańczanego
numeru w kolorze spowoduje zwiększenie napływu materiałów .
Redaktor Naczelny BI PZF – kol. Jan Kruszyński przedstawił następujące załoŜenia pracy na rok 2010:
Biuletyn Informacyjny PZF jest czymś na wzór „dziennika urzędowego” ZG PZF. Ten profil będzie
utrzymany, nie będzie on konkurencją dla „Filatelisty” czy „HBBF”.
Na łamach Biuletynu znajdą się tak jak dotychczas:
- decyzje i uchwały z posiedzeń Prezydium i ZG PZF,
- nowe i znowelizowane regulaminy PZF, FEPA i FIP,
- protokoły sądów konkursowych wystaw krajowych i informacje w wystaw zagranicznych,
- informacje o zmianach strukturalnych i personalnych w PZF,
- komunikaty ZG PZF.
Nie jest to oczywiście katalog zamknięty.
Liczba egzemplarzy zamawianych przez Okręgi PZF systematycznie z roku na rok maleje. Fakt ten
ilustruje poniŜsze zestawienie:
Nr 131-132
172 egz.
Nr 129
181 egz.
Nr 127-128
203 egz.
Nr 126
210 egz.
Nr 125
211 egz.
Nr 123
213 egz.
Nr 122
223 egz.
Nr 121
219 egz.
Nr 120
231 egz.
Nr 117
263 egz.
Nr 115
372 egz.
Aktualnie będący w druku numer Biuletynu wydrukowany zostanie w nakładzie 190 egz.
W zakresie uzyskiwania materiałów do druku koniecznym jest nawiązanie bliŜszej współpracy z
Przewodniczącym Komisji Wystaw ZG PZF. To pozwoli mi uzyskać protokoły sądów konkursowych
wystaw filatelistycznych. Poprzez kontakt z polskimi jurorami i komisarzami mam nadzieję uzyskać
relacje z zagranicznych wystaw filatelistycznych.
Dystrybucja naszych czasopism przedstawia się następująco (stan 2010.02.12)
Okręg
Beskidzki

Filatelista
25

BI PZF
3

HBBF
3

Bydgoski

24

7

1

Częstochowski

5

1

1

Gorzowski

7

4

1

Kaliski

35

15

2

Koszaliński

14

10

1

Lubelski

28

3

1

Łódzki

12

5

4

Małopolski

27

4

5

Opolski

17

2

3

Pomorski

50

10

10

Rzeszowski

38

7

2

Śląsko-Dąbrowski

66

12

7

7

8

1

Tarnowski

11

5

1

Toruński

14

5

3

Wałbrzyski

23

8

4

Warmińsko-Mazurski

25

1

1

Warszawski

37

2

5

Wielkopolski

50

20

0

Wrocławski

15

4

2

Zachodniopomorski

1

5

5

Zamojski

2

1

0

18

5

1

Świętokrzyski

Zielonogórski
Prenumer., komisy, sklepy
Razem

487
1300

PAF 55
190

240

W dyskusji wzięli udział wszyscy uczestnicy posiedzenia. Poruszano w niej: bardzo wiele aktualnych
informacji ukazuje się w internecie, nie moŜna z nim konkurować, szczególnie, gdy Poczta Polska S.A.
zazwyczaj wolno i z opóźnieniem przekazuje informacje, pomoc poczt innych krajów w wydawaniu
czasopism filatelistycznych, podkreślano, Ŝe Filatelista powinien być czasopismem informacyjnym,
natomiast BI PZF swoistą kroniką i „dziennikiem urzędowym PZF”, naleŜy unikać artykułów bardzo
specjalistycznych w Filateliście, moŜe zamieszczać je na końcu numeru?, oba czasopisma powinny być
w kaŜdym kole PZF – przecieŜ temu słuŜy 20% składki pozostającej w kole, młodzieŜ nie ma swojego
czasopisma.
W dalszej części obrad skarbnik ZG PZF kol. Henryk Wielgosik przedstawił informację finansową ZG
PZF na 10.02.2010. NaleŜności z okręgów na rzecz ZG PZF wynoszą ogółem zł 52 049,00. Szczególne
zaniepokojenie wzbudza utrzymujące się ciągle zadłuŜenie Okręgu Warszawskiego PZF w stosunku do
ZG PZF, które na dzień obrad wynosi 29.238 zł.
Po dyskusji, Prezydium ZG PZF podjęło decyzję:
na mocy statutu PZF Art. 13 p. 3, Prezydium ZG PZF wnosi do Głównej Komisji Rewizyjnej wniosek o
przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli działalności Zarządu Okręgu PZF w Warszawie, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej – zobowiązania finansowe ZO w stosunku do ZG
PZF i kół w stosunku do ZO Warszawskiego PZF.
Prezydium ZG PZF zapoznało się takŜe z bieŜąca informacja o sprawach lokalowych ZG PZF –
wiceprezes ZG PZF kol. Antoni Kurczyński, kol. Wojciech Kuropieska – członek GKR. Zakończono
remont ubikacji i toalety po prawej stronie windy. Klucze od łazienki i kabin przekazano najemcom.
Okręg Warszawski PZF ma do wyłącznej dyspozycji dotychczasową toaletę damska.
Kol. Wojciech Kuropieska poinformował takŜe, Ŝe planujemy wymianę tablicy rozdzielczej oraz
instalacji elektrycznych a takŜe grzejników - co powinno być obowiązkiem ŚSM. Trwają rozmowy w tej
sprawie. Spółdzielnia uchyla się takŜe od rozliczania opłaty za wodę wg zainstalowanych liczników, w
związku z tym będziemy tą kwotę odejmować z opłacanych rachunków.
Przewodniczący Komisji Odznaczeń i WyróŜnień –kol. Zygmunt Janik poinformował, Ŝe do dnia
posiedzenia wpłynęły wnioski o odznaczenia z zaledwie 9. okręgów. Wszystkie są analizowane pod
kątem zgodności z regulaminami.
Na mocy upowaŜnienia ZG PZF z Ciechocinka, w oparciu o wnioski przesłane w roku 2009, Prezydium
ZG PZF podjęło:

Uchwała nr 10/XIX/2008/Prez. PZF z 2010.02.13
Prezydium ZG PZF, z upowaŜnienia ZG PZF, nadaje Odznaki „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki
następującym Kolegom z Okręgu Wrocławskiego PZF:
Ryszard Śląski – odznaka brązowa
Jerzy Tobiasz – odznaka srebrna
W dalszej części posiedzenia:
• Na wniosek ZO PZF w Kaliszu, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF, Prezydium ZG PZF
zatwierdziło skład jury Krajowej Wystawy Filatelistycznej 750 Lat Ostrzeszowa, Ostrzeszów, 1319.06.2010 w składzie: Andrzej Nowak – przewodniczący, Roman Babut, Maciej Bukczyński, Karol
Micza, Andrzej Radomski, Andrzej Słodziński, Ryszard Wdowiak, Ryszard Gottlieb- członkowie,
Henryk Dembski, Edward Stankowiak – aspiranci; S. Walisch – ekspert.
• Na wniosek ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF,
Prezydium ZG PZF zatwierdziło regulamin MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ
„RYBNIK PHILEX 2010”, Rybnik, 11 - 21 czerwca 2010.
• Na wniosek ZO Toruńskiego PZF, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF, Prezydium ZG PZF
zatwierdziło regulamin KRAJOWEJ WYSTAWY LITERATURY FILATELISTYCZNEJ „TORUŃ 2010”,
Toruń, 2 - 26 listopada 2010.
• Na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF Prezydium nadało:
Złotą Odznakę Honorową PZF MłodzieŜowemu Kołu Filatelistycznemu Nr 2 im. Mariana
Niklewskiego, przy Szkole Podstawowej nr 11 im Pabla Nerudy w Toruniu.
Złotą MłodzieŜową Odznakę Honorową PZF:
- Justyna Trzopek, Czernichowice (O. Beskidzki)
- Małgorzata Antoniewicz, Lubiewko (O. Gorzowski)
• Wiceprezes ZG PZF kol. Jadwiga Ostraszewska przedstawiła projekt okolicznościowej odznaki 60lecia PZF. Postanowiono zamówić wykonanie 2300-2500 sztuk tych odznak. Zostaną one
rozdzielone na okręgi PZF proporcjonalnie do liczby członków (+ ZG). Sprawę pilotuje kol.
Ostraszewska.
• Wiceprezes ZG PZF kol. Jerzy Maciej Nowak przedstawił informację o stanie liczbowym i
organizacyjnym PZF na koniec roku 2009. Do 12 lutego 2010 jeszcze nie nadeszły sprawozdania z
4. okręgów.

